
Nos dias 16 e 17 de setembro, na sede 
do Grande Oriente do Brasil, em Brasília-
DF, no auditório do Conselho Federal do 
GOB, foi realizado o Encontro dos 
Coordenadores Estaduais do Programa 
“Maçonaria Contra as Drogas – A Favor 
da Vida”, aberto solenemente com o pro-
nunciamento do Grão-Mestre Geral, 
Poderoso Irmão Marcos José da Silva, 
que hipotecou total e irrestrito apoio às 
decisões no sentido de uma atividade 
permanente e em todos os Estados. >05

Defensoria Pública do 
Estado conseguiu na 
Justiça a concessão de 
liminar, estabelecendo 
que consulta e exames 
médicos sejam marcados 
e realizados no prazo 
máximo de até 21 dias 
úteis, sob pena de desobe-
diência, para os que 
dependem do SUS.

O defensor que está à 
frente desse trabalho é o 
Irmão Vladimir Polízio 
Júnior, que é Deputado 
Federal pela Loja Estrela 
do Acre e filiado à ARLS 
F r a t e r n i d a d e  
Guanduense do Oriente 
de Baixo Guandu-ES.

> 03

Tomou posse no oriente de Tel Aviv, 
Israel como novo Grão-Mestre da 
Grande Loja do Estado de Israel, o 
Irmão Nadim Mansour (foto), que é 
árabe palestino, de religião cristã 
ortodoxa. Sua gestão será até o ano de 
2013. > 07
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Movimento de indiscutível oportunidade é esse que vem 
surgindo atualmente, inspirado pela efervescência social contra 
abusos por parte de representantes do poder público, em regra 
associados a figuras exponenciais da empresa privada, no 
manejo do dinheiro público. Trata-se de protesto contra a 
corrupção, que assume a cada dia, proporções mais avantajadas.

Em tal combate serão empunhadas, certamente, pelos seus 
promotores as armas da alta moralidade, dos princípios sólidos 
da ética e dos mais contundentes exemplos da incorruptibilida-
de. “Vós sois o sal da terra” (Mat. 5, 13). O sal, em Maçonaria, é 
o símbolo da incorruptibilidade, lição cristã a que todos 
deveriam seguir. A alta moralidade e a perfeita conduta ética em 
todos os setores e níveis sociais é justa aspiração da Nobre Arte.

A garantia contra a corrupção é a convivência, desde tenra 
idade, com os altos princípios da moral e com os exemplos 
paternos e familiares em geral, a serem infundidos no espírito 
infantil para fazerem efeito, na idade adulta do cidadão total-
mente infenso à mentira, ao engano e à tendência em tirar 
proveito pessoal e vantagem ilegal em qualquer situação.

A transparência lado a lado impediria mesmo as pequenas 
violações da moral ainda que diante de grandes violações. Eis 
algumas: pequenas gorjetas de trânsito, compra de um “inocen-
te” disquinho pirata, mentirinhas convenientes ao telefone 
familiar, “esquecer” a entrega da nota fiscal a que o freguês tem 
direito, arranjar meios fraudulentos para diminuir o imposto 
devido, adiantar o processo de um amigo em detrimento do 
direito alheio, etc.

Trata-se de pequenos “negócios” que, somados, revelariam 
sem dúvida considerável quantia subtraída ao erário, isto é, 
corrupção disseminada de alto a baixo nos diversos níveis 
sociais e que se equipara, do ponto de vista da moralidade, à 
corrupção concentrada nos escalões mais elevados do poder 
político e econômico.

O grande valor das manifestações populares contra a 
corrupção, declaradas apartidárias, está na qualidade moral dos 
seus aderentes; se realmente puros e virtuosos, se não esteja 
inflamadas por bandeiras viciosas, e de oportunismo político.

Tipos de Corrupção
A Maçonaria, como muitos pensam, não é uma Arte Real nas obras Maçônicas e a fantasia dos 

religião e sim uma Instituição iniciática composta detratores de sua nobre causa, constituíram 
por homens de bem, livres e de bons costumes que uma história inversa à realidade, portanto não 
honram a família, o próximo e os Poderes temos parte com seres demoníaco e o “bode preto” 
Constituídos, afastando-os dos vícios e nódoas que tão decantado através da poeira do tempo, não passa 
ferem a moral. de bem humorada lenda.

Admirada, respeitada e vista com alguma As portas fechadas e o “silêncio” de nossas 
reserva por absoluta falta de conhecimento, sempre reuniões, sempre sob a égide da Bíblia Sagrada e 
foi alvo de curiosos e acusadores, principalmente dos olhares dos santos patronos São João Batista e 
por àqueles que sonham chegar até nós e vencer as de São João Evangelista, podem ser comparadas a 
suas paixões. privacidade usada pelos Cardiais em Roma na 

Acompanhando milenarmente a trajetória da escolha do novo Santo Papa. 
Ordem, que esteve presente nos mais importantes Afinal, qual é o “segredo e mistério” na 
acontecimentos históricos brasileiros e mundial,  Maçonaria?  
consagra com rigor que, após rigoroso exame da Em pálidas palavras, diria que no dia em o 
vida pregressa do candidato, tem de acreditar em homem enxergar que a família é a célula fundamen-
Deus e ter uma religião. tal da humanidade; que a liberdade e o direito 

Ser Maçom é um privilégio que poucos podem andam paralelos e são sustentados pelas vigas da 
desfrutar, representando um título honroso que nos lealdade; que a humilhação  aos fracos e oprimidos 
diferencia dos demais seres humanos como traduz covardia; que a prática do bem sobre o mal 
sentinela avançada contra a tirania, a oligarquia, a aperfeiçoa nosso espírito; que os vaidosos serão 
injustiça, a desigualdade, a intolerância e a refletidos em seus próprios espelhos da vergonha; 
corrupção, penetrando no âmago da questão e que o  homem sem caráter, não é digno dele mesmo; 
lançando sobre enigmática origem uma luz de que se deve trilhar na estrada da honra, do direito e 
conhecimentos, verdades e profundo saber como da justiça; que o idoso de hoje foi você ontem, por 
Aprendiz, Companheiro e Mestre Maçom, isto e muito mais deve ser respeitado; que a criança 
cursando os Graus Filosóficos como curso superior. é o símbolo do futuro e como tal deve ser cuidada 

A Ordem no Estado é Presidida pelo Eminente com carinho e amor e respeitando as leis e o 
Grão Mestre Américo Pereira Rocha e Adjunto próximo para ser respeitado.
Naeme José de Sá, contando com apoio Aí sim, estará começando a ter condições de se 
Administrativo, social, técnico, jurídico (Tribuna- aproximar do “segredo e mistério” que todo mundo 
is), Deputados Estaduais, Federais, Procuradores, busca e anseia conhecer.
Secretários, Lojas como no mundo profano. Somos mensageiros de paz, amor, harmonia, 

Devotados Padres, Cardeais, Bispos e Papas já concórdia, bem comum, fraternidade, igualdade e 
foram membros ativos da Maçonaria, lembrando o liberdade.
Bispo Sebastião Pinto do Rego, Padre Diogo Ser Maçom é algo muito superior, muito além 
Antônio Feijó, Frei Caneca, Dom José Joaquim de do simples desejo de conhecer e tentar se aproximar 
Azevedo Coutinho (grau33) e muitos outros. de nós por simples curiosidade.

Maçons como Rui Barbosa, Machado de Assis, Por isso tão poucos conseguem chegar até nós. 
Luiz Alves de Lima e Silva e muitos outros vultos 
da arte, da ciência da política e Presidentes como do *Boris Castro é Juiz  Vice-Presidente do 
Estados Unidos, verdadeiros benfeitores da Tribunal Maçônico – Inspetor Geral da Ordem 
humanidade, fizeram gravar  na nota de um dólar Grau 33 – Membro  dos Altos  Corpos do Capítulo 
americano um de nossos símbolos como homena- Royal Edward da Inglaterra - Membro efetivo da 
gem a Maçonaria universal  Academia Maçônica de Letras e jornalista.        

A ignorância da real finalidade dos obreiros da 

*Irmão Boris Castro 

Maçonaria – “Mistério” e Verdade 

Opiniões

Soberano Irmão Marcos José da Silva - GMG-GOB

A palavra HUZZÉ tem origem hebraica, embora em som da letra "H", a qual exige um sopro mais forte, e de os aspectos místicos, físicos e psíquicos. 
árabe seja pronunciada "HUZZA", para os antigos "ZZÉ" como afirmação, como que solfejando um Dó O HUZZÉ que provoca a expulsão do ar impuro, 
árabes "HUZZA" era o nome dado a uma espécie de bem longo e terminando em Fá, tendo a sensação de substituído pelo "Prana" [egrégora) que se forma no 
acácia consagrada ao sol, como símbolo da imortalida- estar passando do escuro da noite para o alaranjado da Templo, harmoniza o ambiente numa escala única, 
de, e sua tradução significa força e vigor, palavras manhã, da dúvida para a certeza, da angústia para num nível salutar, capacitando o Maçam para receber 
simbólicas que fazem parte da tríplice saudação feita na serenidade. em seu interior os benefícios da Loja. 
Cadeia de União: Saúde, Força e União. Na Inglaterra a Em Maçonaria, HUZZÉ é uma aclamação, e, como Quando um Maçom é solicitado à aclamação, o 
aclamação "HUZZÉ" tem a pronúncia UZEI, tomada tal, deve ser clamada com um sopro forte, quase HUZZÉ deve ser feito conscientemente para obter, 
do verbo TO HUZZA (aclamação) como sentido “Viva gritado, em dois sons, para que possa ser respeitada a assim, os resultados mágicos dessa manifestação física 
o rei”. harmonia musical do vocábulo, a fim de que se de seu organismo, portanto, deve ser aprendida e 

conserve todo efeito esotérico desta saudação ao G\ A\ ensinada, para que possa ser exercitada com Sabedoria 
Significados D\ U\, significando que Deus é sabedoria, força e Força e Beleza. 
No dicionário de Maçonaria do Irm\ Joaquim beleza. HUZZÉ, HUZZÉ, HUZZÉ, ou seja, salve o G\ Finalizando, meus Irmãos, num momento de 

Gervásio de Figueiredo: Houzé - Grito de aclamação A\ D\ U\, salve o G\ A\ D\ U\, salve o G\ A\ D\ U\. angústia ou de tristezas, experimente se isolar e 
do Maçom escocês.No dicionário maçônico do Irm:. O valor do HUZZÉ está no som, a energia provoca aclamar com toda energia "HUZZÉÉ", você vai notar a 
Rizzardo da Camino, Huzzé é apresentado como uma da elimina as vibrações negativas. Quando em Loja impressionante melhora que ocorrerá.
corruptela de HUZZA, que seria a expressão de alegria surgirem discussões ásperas e o V\ M\ receiar-se que o Fonte: A Trolha 
e louvor usada pelos Maçons ingleses traduzida por ambiente possa ser "perturbado" suspenderá os 
"viva".  trabalhos, e comandará a expressão HUZZÉ, de forma 

No antigo Egito, o Faraó Akenaton, o primeiro a tríplice, reiniciando os trabalhos, o ambiente será 
adorar o Deus único [Amon-Rá), toda manhã ia ao outro, ameno e harmônico. 
deserto ver o Sol nascer, e quando o Sol surgia ele se Dentro de Loja, o V\ M\ comanda no início dos 
ajoelhava e aclamava "Huzzéé, Huzzéé, Huzzéé" trabalhos a aclamação HUZZÉ, que deve ser pronunci-
traduzindo como: Eis que surge, Viva Deus, Viva Deus, ada em uníssono. Essa exclamação prepara o ambiente 
Viva Deus. espiritual, afastando os resquícios de vibrações 

negativas trazidas para dentro do Templo pelos Iirm\. 
Pronúncias Ao término dos trabalhos é aclamado para "aliviar" 
Deve-se pronunciar "HUZZÉ", dando ênfase ao as tensões surgidas. Toda liturgia maçônica compreen-

Ir\ José Roberto Mira - Or\ Garaguatatuba - SP

O significado da palavra Huzzé
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Em sessão especialmente 
agendada para a efeméride, 
foi homenageado na ARLS 
Herminio Blackman, o Ir\ 
Carlos Simões da Fonseca, 
com a Comenda da Ordem 
do Mérito "Domingos José 
Martins", a maior condeco-
ração que a Maçonaria 
Estadual concede a seus 
membros.

Os trabalhos foram 
dirigidos pelo Venerável 
Mestre Ir\Gedir Scardino 
Lima e contou com a 
presença do Eminente Grão-
Mestre Estadual Américo 

Andrade de Oliveira, que foi loja, a ARLS Professor Pereira da Rocha e várias 
convidado  a entregar a Herminio Blackman, e hoje autoridades maçônicas.
comenda ao homenageado,  é Juiz do Tribunal de Justiça Compareceu também, o 
que por mérito  já ocupou  o Maçônica, com relevantes Poderoso Ir\  Cecíl io 
primeiro malhete  de sua serviços prestados  à Ordem.

No dia três de setembro, na presentes a Presidente Estadual 
sala de reuniões do Grande Leila Induzzi e a Vice Presidente 
Oriente da Maçonaria do Estado Elizabeth M. A. de Oliveira. 
do Espírito Santo, foi realizada a Além de discutirem as 
r e u n i ã o  d a  F r a t e r n i d a d e  mudanças no Estatuto, as 
Feminina Cruzeiro do Sul do fraternas comentaram sobre as 
Espírito Santo, sob a presidência atividades que estão desenvol-
da Fraterna Leila Rocha Induzzi. vendo nas respectivas Lojas em 

O Grão-Mestre do GOB-ES, que atuam, sendo este um bom 
Américo Pereira da Rocha e o momento para troca de experiên-
Secretário Estadual de Entidades cias.
Paramaçônicas Jorge Luiz A Presidente comentou sobre 
Soares saudaram as fraternas a importância de ser realizado um 
colocando-se à disposição para trabalho cada vez mais abrangen-
auxiliá-las no que fosse possível. te, que não seja limitado ao 

Representantes de várias assistencialismo.
fraternidades estiveram presen- A Diretoria da Fraternidade 
tes para tomarem conhecimento Feminina parabenizou a atuação 
das novas diretrizes discutidas no das fraternas pelo excelente 
VII Encontro Nacional das trabalho que estão desenvolven-
Presidentes Estaduais em do em suas comunidades.
Brasília, no qual estiveram 

As fraternas Ilma Pasolini e Leila Induzzi com o secretário 
Jorge Luiz Soares e o Grão-Mestre Américo P.  Rocha

Entre de peito nessa campanha

Geral

 Defensoria Pública do 
Estado conseguiu na 
Justiça a concessão A

de liminar, estabelecendo 
que consulta e exames 
médicos sejam marcados e 
realizados no prazo máxi-
mo de até 21 dias úteis, sob 
pena de desobediência, 
para os que dependem do 
SUS. 

Foi a primeira ação desse 
tipo, com esse fundamento, na 
Justiça brasileira, e já está sendo 
copiada por outros estados. Esse 
é o resultado de apenas um dos 
cinco processos coletivos, 
chamados de “Ações Civis 
Públicas” (porque o resultado 
atinge um número grande de 
pessoas, geralmente toda a 
população capixaba).

 O defensor que está à frente 
desse trabalho é o Ir\ Vladimir p ro ib i ção  do  ca samen to  quantidade de professores 
Polízio Júnior, que é Deputado homossexual era discriminação contratados provisoriamente e 
Federal pela Loja Estrela do por conta da opção sexual, e a os baixos salários, onde se pede a 
Acre  e  f i l i ado  à  ARLS Constituição não poderia aceitar realização de concurso e a 
Fraternidade Guanduense do qualquer forma de discrimina- equiparação salarial com os 

docentes da rede federal; b) há Or\ de Baixo Guandu, que ção, o Ir\ Vladimir disse no 
duas ações coletivas, uma contra afirmou:  “Essa conquista é processo que conferir um prazo 
o Município, para que realize o resultado do apoio e empenho para quem tem plano de saúde e 
total tratamento do esgoto antes incondicional dos Irmãos da nenhum prazo para quem 
de lança-lo no rio e outra para ARLS Benfeitora da Ordem depende do SUS é uma forma de 
que a área de preservação Fraternidade Guanduense nº discriminação e, tal qual a 
permanente ao longo do rio 1396,  mas sobretudo do questão da união homoafetiva, 
Guandu, bem como a que não poderia ser considerada Eminente Grão-Mestre, Ir\ 
margeia a rodovia ES 165 (que constitucional. O argumento Américo Pereira da Rocha, que 
liga Baixo Guandu a Afonso convenceu o juiz Roney Guerra sabe e reconhece a importância 
Cláudio) sejam preservadas; c) Duque, da 1ª Vara Cível de dessas ações em favor dos mais 
que as polícias civil e militar Baixo Guandu, que concedeu necessitados e humildes”.
tenham melhores condições de liminar para todo o Estado Na verdade, a Agência 
trabalho, não só porque a obrigando a rede pública a Nacional de Saúde estabeleceu 
população capixaba merece ter adotar os prazos dos planos de prazos para que os planos de 
esse direito constitucional saúde.saúde realizem as consultas e 
assegurado, mas também porque exames, e a liminar garantiu que E no Or\ de Baixo Guandu 
há discriminação entre as esse direito seja estendido há outras importantes ações 
polícias, sendo necessária a também aos pacientes do SUS judiciais que tem repercussão 
equiparação dos policiais daqui no Espírito Santo. em todo o Estado (para não dizer 
com os do Distrito Federal. O fundamento do pedido foi em todo o País): a) há uma ação 

o reconhecimento da união coletiva discutindo a qualidade 
homoafetiva pelo STF: se a do ensino na rede pública, a 
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conhecer os beneficiados, levando em consideração Mulheres comuns... mães no sentido real... até diria 
responder a algumas perguntas: quem; onde; para que; super mães; profissionais competentes e de sucesso 
como; quando; etc. dentro ou fora do lar; estudantes e estudiosas.

Ao identificar possíveis necessitados, fazer uma ou Mulheres amantes e apaixonadas por causas sociais, 
mais visitas é essencial, com a presença de pelo menos mas que tem a família como base de sua luta e de seus 
duas Fraternas. Elaborar um relatório (pode anexar fotos) propósitos.
e apresentar em reunião para que as fraternas analisem e Mulheres que acreditam no que fazem e lutam para 
julguem. Essa discussão torna a ação beneficente uma co- serem reconhecidas, contando que seus ideais sejam 
responsabilidade entre todas. respeitados e conquistem muitos adeptos – principalmen-

Para cumprir os objetivos do Estatuto, as A experiência nos recomenda não fazer doação em te aqueles mais próximos.
Fraternidades Femininas Cruzeiro do Sul vinculadas ao dinheiro, melhor então é transformar em bens. Mais ainda Mulheres que sabem conciliar as tarefas mais simples 
Grande Oriente do Brasil ofertam solidariedade através de é acompanhar o aproveitamento, a utilização. e complicadas... porque tem capacidade e habilidade para 
ações sociais, que se transformam em benefícios efetivos Não basta apenar doar. Conhecer as necessidades, superar e resolver situações de conflito; usandobom senso 
à comunidade carente. entender os propósitos, buscar soluções que não sejam e sensibilidade.

Nos últimos quatro anos, as Fraternidades Cruzeiro do apenas paliativas, temporárias. Apropriado é orientar e Mulheres que hoje se sentem melhores, maiores, mais 
Sul do Espírito Santo se organizaram, cresceram em oferecer subsídios para que a entidade ou pessoa possa se jovens, mais lindas do que ontem.
número e em qualidade de serviços prestados. Na preparar e estar apta a buscar sua sustentabilidade. Mulheres que não tem medo de falar, de agir e vencer 
verdade, amadureceram pela vivência, troca de experiên- Também é inevitável que a Fraternidade se depare barreiras.
cias e dedicação total à causa maior: tornar melhor a vida com situações de calamidade, de urgência, de total Mulheres que desejam para si e para seus semelhantes 
do seu semelhante. carência que exige soluções imediatas. E assim sendo, há mais oportunidades e querem construir uma vida melhor... 

Com o apoio do Grão Mestrado, 29 Fraternidades que se adotar medidas efetivas, práticas e rápidas, sem um mundo melhor.
estão registradas e outros tantos grupos organizados de burocracias. Mesmo assim, ver além das aparências e do Mulheres assim colaboram para que a Maçonaria se 
esposas de maçons tem concretizado projetos e colhido momento é obrigação da Fraternidade. edifique como um extenso e caudaloso rio... que por onde 
resultados bem positivos. Felizmente, inúmeras são as instituições sérias e passa traz benefícios para a comunidade e a fortalece... e a 

A própria legislação que rege a Fraternidade, está se respeitadas que atuam para minimizar os problemas torna capaz de superar os desastres naturais pela força da 
adaptando à realidade, contemplando mudanças exigidas sociais, que o Poder Público não dá conta de atender, nem SOLIDARIEDADE.
pela sociedade dinâmica em que vivemos. É momento de mesmo de prevenir. Mulheres como essas devem se manter organizadas, 
se conhecer, discutir e executar com autonomia. Participar à Loja Maçônica as atividades de rotina e os com metas claras, ações planejadas, resultados avaliados 

Há um caminho cuidadoso e responsável que se projetos que a Fraternidade empenhar é uma atitude que e com total transparência administrar e aplicar as receitas 
cumprir para que a ajuda oferecida cumpra alguns reflete um compromisso, uma parceria e uma fidelidade à provenientes daqueles que, por confiarem, colaboram em 
requisitos básicos, fundamentais para legitimar os missão maior da Ordem, que nos chega através dos favor dessas causas. 
propósitos da Fraternidade e respaldar sua credibilidade. Maçons. Um futuro promissor é anunciado pela esperança e 

A doação de bens materiais e ou serviços a pessoas As histórias registradas pelas Fraternidades força de trabalho dessas mulheres! Acreditem.
físicas ou jurídicas devem seguir os padrões formais que Femininas são motivo de orgulho e ensejam o grau de  *Rosiene Vieira Damascena é diretora social e 
atendam ao nosso Estatuto. compromisso e capacidade dessas mulheres, em geral cultural da FRAFEM-ES

Desta forma vale a atenção da Fraternidade de buscar esposas de Maçons.

Geral
“...De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver perder a saúde para ganhar dinheiro e depois, ter que 

prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de gastar todo o dinheiro para tentar recuperar a saúde 
tanto se agigantarem os poderes nas mãos dos maus, o perdida!...”  
homem chega a pensar a desanimar da virtude, a rir-se Oh humanidade doente, carente e infeliz, já passa da 
da honra, a ter vergonha de ser honesto.” hora de corrigir o rumo do barco da evolução, completa-

O consumismo do “Ter” insiste em invadir nossos mente, à deriva. Enquanto há tempo, corrijas tua bússola 
 humanidade nunca esteve tão à sorte de seu lares e a mudar hábitos e costumes. Os jovens estudantes e te orientes, a fim de poder encontrar o caminho do 
próprio destino como nos dias atuais. Ao de hoje, desmotivados com os estudos, além de pouquís- verdadeiro tesouro perdido, este sim, deverá carregar por 
caminhar sem rumo tropeça em suas próprias A simas perspectivas de dias melhores, arrastam-se vidas sem contas, o tesouro que se esconde no sacrário de 

pernas, ofuscada pelos flashes da vaidade, da ganância e desanimados nos bancos escolares, até porque sabem, seu coração – seu Deus Interno.
do poder. Uma sociedade que determinou que o “TER” é também, que tirar notas baixas não é tão ruim assim, isso Permitas ouvir o sussurrar da voz de tua consciência e 
sua palavra de passe e esta, sempre, deverá ecoar no até poderá, em alguns casos, lhes render uma promessa conjugues outro verbo. Sim, o mesmo que abre o livro 
silêncio de seu inconsciente materialista. do tipo: “meu filho se você passar de ano te dou uma bíblico de João. “No princípio era o Verbo...”. Somente 

A cultura do “TER” galgou os mais altos patamares bicicleta nova, um MP4 ou coisa do gênero!” E me assim não mais se ofuscarás nos falsos brilhos da ilusão 
da sociedade atual calando a voz interna de nossa pergunto: será que esses pais omissos podem reclamar do do materialismo e nem tropeçarás em tuas próprias 
consciência. É a busca exacerbada pelo consumo, pelo chamado “toma lá da cá” dos políticos corruptos? Já que pernas, já tão inchadas de tanto andar sem rumo, sem 
possuir mais e mais, fazendo com que valores fundamen- plantam a mesma política dentro de sua própria casa? destino, e com isso, fará brilhar de ti mesmo, a Luz 
tais da vida sejam definitivamente esquecidos e subjuga- Esses mesmos pais preocupados, apenas, em “Ter” Divina, que iluminará vossos próprios caminhos de volta 
dos. delegam à sorte, à televisão e à Internet a educação de à Casa do Pai. 

Tal cultura levou o homem ao extremo das ambições; seus filhos. Pobres pais, não lhes sobram tempo para Permita que essa Luz que habita em cada um de nós se 
a desconhecer regras e, principalmente, os direitos do educar seus filhos, afinal, têm que ganhar dinheiro, seus expanda e seja o farol que guiará as futuras gerações.
próximo. Há cerca de três décadas, no dito popular, se negócios estão em risco! E depois, com o dinheiro Estamos atravessando às duras penas uma noite longa 
elegia o que ficou conhecida por “Lei de Gérson”, poderão até pagar uma boa clínica para livrá-los da e fria ao som de gemidos e trincar de dentes, reflexos de 
lembram? “Levar vantagem em tudo”. dependência das drogas, pagar os honorários de um uma humanidade que se permitiu deixar levar pelas 

Sonho de consumo é um termo comumente em voga, advogado para reconquistar-lhes a liberdade ou outras “mayas” do transitório, do efêmero. Noite essa que será 
afinal quem “Tem” domina quem não tem. A injustiça coisas que o dinheiro pode comprar. tão longa quanto ao nosso despertar para aceitar nosso 
Social cresceu e continua crescendo em progressão Oh falida instituição chamada Família! Oh célula Companheiro Espiritual, que em outro local não está, 
geométrica, principalmente, em nosso país, seguindo na mater da sociedade destruída pela cultura do “Ter”. Tal senão dentro de nós mesmo.
contramão dos valores éticos e morais. como, a phênix, renasça das cinzas dessa humanidade Que o alvorecer do novo ciclo possa brindar com seus 

Já tão extremada, tal cultura fez dessa pornografia doente, cega, leiga e louca. raios dourados àqueles que se fizerem dignos de um novo 
chamada “corrupção”, uma palavra doce e leve, nada que Em silêncio me pergunto: o que faz o homem se tempo; que tenhamos, sempre, consciência que, somente, 
fira a moral de ninguém, principalmente, de alguns de distanciar tanto assim de Deus e se deixar levar pelo canto encontraremos a porta da verdadeira felicidade quando, 
nossos políticos, dirigentes e autoridades. Hoje, percebo ilusório da sereia do materialismo? livres da vaidade, do egoísmo e da ganância pelo poder 
nas palavras de Ruy Barbosa, em seu discurso, “Sinto Reporto-me a indignação de Dalai Lama, que dizia estivermos, conscientemente, solidários, integrados e em 
Vergonha de Mim”, quão profundas são as raízes  dos algo assim: uníssono
dias atuais: “O que mais me causa indignação é ver o homem 

Irmão Francisco Feitosa

*Por Rosiene Vieira Damascena
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No dia 26 de setembro, o 
Grão-Mestre da Grande Loja 
do Estado do Espírito Santo, 
Aides Bertoldo da Silva, 
realizou sessão conjunta com as 
Lojas Maçônicas: Fraternidade 
Universal e Vigilância e 
Progresso, de Linhares, e Papa 
João XXIII e Antonio Macedo 
Filho, de Rio Bananal e 
Sooretama, respectivamente.

Aides Bertoldo da Silva, 
juntamente com sua comitiva, 
Past Grão-Mestre Sérgio 
G i a n o r d o l i ,  e  a l g u n s  
Veneráveis Mestres da grande 
Vitória, aproveitaram a visita 
para comemorar dois anos à 
frente da Grande Loja do 
Espírito Santo, que é formada 

eleições de Grão-Mestre, Aides com todos os segmentos da por 98 lojas, e ocupa a 9ª 
Bertoldo da Silva voltou a se sociedade e do poder, que foi posição no Brasil, além de ser 
lançar candidato a um novo uma das propostas de campa-reconhecida na Inglaterra. 
mandato na Loja Fraternidade nha, transformou a Ordem Diante de uma sessão, “casa 
Universal nº 08, a mesma Loja numa instituição mais forte e cheia”, a Loja Fraternidade 
onde  ele se lançou candidato respeitada perante os capixa-Universal que é formada por 
ao atual Grão Mestrado, e saiu bas.  105 homens dedicados, com 
vitorioso.    F i n a l i z a n d o  a s  s u a s  características próprias e 

Aides destacou que: nestes palavras, pediu mais uma vez, o consolidadas, demonstrando 
dois anos de mandato, vem apoio de todos os irmãos, para força, é uma  liderança na 
procurando visitar todas as caminhar juntos na realização região Norte Capixaba, além da 
lojas do Espírito Santo, e já dos projetos de trabalho por sintonia que tem com a atual 
sente que todas elas já estão uma maçonaria cada vez mais administração, foi muito 
mais próximas e sintonizadas sólida e respeitada. “Ser Grão-receptiva com a visita.
com a Grande Loja; o inter- Mestre não é uma tarefa fácil, Destacamos que, faltando 
relacionamento da maçonaria mas, enobrece”, disse Aides.nove meses para as próximas 

Por Paulo Júnior

Geral

Nos dias 16 e 17 de setembro, Mato Grosso do Sul, que por prevenção e as diretrizes do 
na sede do Grande Oriente do motivos de última hora não se Programa Maçonaria a Favor da 
Brasil, em Brasília-DF, no fizeram presentes. Vida Contra as Drogas;
Auditório do Conselho Federal 3.2. Divulgar internamente o 
do GOB, foi realizado o Programa;Sugestões
Encontro dos Coordenadores 3.3. Formar multiplicadores;Os Coordenadores Estaduais 
Estaduais do Programa “Maço- 3 .4 .  Busca r  pa rce r i a s  do Programa “Maçonaria a 
naria Contra as Drogas – A Favor interinstitucionais;Favor da Vida - Contra as 
da Vida”, aberto solenemente 3.5. Montar equipe para Drogas”, reunidos em Brasília na 
com o pronunciamento do Grão- gerenciamento do Programa.Sala do Ilustre Conselho Federal 
Mestre Geral, Poderoso Irmão Estratégias de Ação:da Ordem, sob a liderança dos 
Marcos José da Silva, que 4.1. Fortalecer o tripé Grãos Mestres Estaduais de 
hipotecou total e irrestrito apoio Família-Escola-Comunidade Goiás, e da Paraíba, após 
às decisões no sentido de uma como base do Programa;exaustivos debates elaboraram 
atividade permanente e em todos 4.2. Institucionalizar a as seguintes sugestões:
os Estados. prática de palestras educativas 1.  Formalização da posição 

O Programa é vinculado à nos diversos segmentos da oficial do GOB colocando o 
S e c r e t a r i a  d e  E n t i d a d e s  sociedade;Programa Maçonaria a Favor da 
Paramaçônicas, que tem como 4.3. Utilizar a mídia para Vida Contra as Drogas como 
Secretário Geral Adjunto o da Paraíba, que muito colaboram Silva a oportunidade de contri- divulgação do Programa e suas uma das principais bandeiras da 
Poderoso Irmão Claudiomar desde o início há 11 anos e estão buir mais uma vez com o ações;Instituição;
Carvalho Luz, palestrante sobre integrados com o GOB neste Programa Maçonaria Contra as 4.4. Sugerir aos sistemas de 2.   Oficial ização dos 
o assunto, muito interessado e trabalho e na organização do Drogas e comprometidos há ensino a inclusão do conteúdo do Coordenadores Estaduais pelos 
que na sua função apóia o Encontro e de novas atividades. mais de 10 anos continuam à Programa na grade curricular;respectivos Grãos Mestres 
desenvolvimento das atividades Estiveram em Brasília desde 15 disposição, reconheceu no atual 4.5. Envolver as Entidades Estaduais, dotando o Programa 
de prevenção ao uso e abuso de de setembro até ao encerramento grupo que se reuniu em Brasília, Paramaçônicas na dinamização de todos os recursos humanos, 
drogas. do Encontro, anteriormente um potencial extraordinário, na do Programa.materiais e orçamentários;

O Soberano Irmão Marcos participou de todas as providên- condução da maior bandeira do 3.  Definir competências dos 
José da Silva cumprimentou um cias, em nome do Grão Mestre GOB no presente momento. Fonte:  Sec:. Geral de Coordenadores Estaduais, tais 
por um dos Coordenadores, Geral. Participaram do Encontro, Comunicação e Informáticacomo:
agradeceu especialmente aos Os  Eminen tes  I rmãos  i n t e n s i v a m e n t e  o s  3.1. Recomendar às Lojas a 
Grão-Mestres Barbosa Nunes e Barbosa Nunes e Aderaldo Coordenadores indicados pelos escolha de seu Coordenador 
Aderaldo Pereira de Oliveira, P e r e i r a  a g r a d e c e r a m  a o  Grão-Mestres Estaduais, com compromissado com a causa da 
dos Grandes Orientes de Goiás e Soberano Irmão Marcos José da exceção do Rio de Janeiro e 

Na oportunidade o grupo de Goiás presenteou o ex-Grão-
Mestre Geral  Laelso Rodrigues com uma camiseta
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 Ordem Internacional do Arco-Íris Para Arco-Íris para Meninas pode ser patrocinada por uma 
Loja Maçônica, por um Capítulo da Ordem da Estrela Meninas é uma organização que tem 
do Oriente ou por uma Corte da Ordem de Amaranth, como objetivo o aprimoramento social A
se legalmente constituídas. e cultural, para a formação de lideranças e a 

Da mesma forma, a Assembléia só pode aprovar a preservação da verdadeira dignidade femini-
iniciação de menina de 11 a 20 anos de idade, filha ou na, com a observância das regras e ensina-
não de maçom, que tenha família, ame e obedeça aos mentos ditados pela Bíblia Sagrada.
seus pais ou responsáveis e acredite em um Ser Utilizando-se do simbolismo das cores, a Ordem 
Superior (Deus). Ainda como requisito para inicia-prega: 
ção, deve ser recomendada por Mestre Maçom, - Amor ao lar, à família e ao próximo (verme-
Estrela do Oriente, Membro da Ordem Amaranth ou lha);
Menina Arco-Íris. - Crença na existência de um Ser Superior - 

As Rainbow Girls são garotas ativas na comunida-DEUS – (laranja);
de, igrejas e escolas. O dinheiro por elas arrecadado - Respeito para com a Natureza (amarela);
em promoções – almoços, jantares e etc. – é sempre - Imortalidade (verde);
destinado à prática da filantropia. - Fidelidade e dignidade de caráter (azul);

As reuniões ritualísticas são secretas, mas em - Patriotismo e amor pelo país (anil);
ocasiões especiais realizam-se cerimônias abertas, - Serviço em prol da humanidade e da comuni-
servindo como exemplo as cerimônias de posse, de dade (violeta).
maioridade, dia dos pais, dia das mães, fúnebres e A Ordem foi fundada em McAlester, Oklahoma, 
outras.  EUA, por Willian Mark Sexson, Mestre Maçom, as” que vêm assolando o país.

Podem participar das reuniões ritualísticas os Grau 33, Grande Patrono da Ordem da Estrela do Com a ocupação do tempo em assuntos educati-
mestres maçons, membros da Ordem Estrela do Oriente, Nobre da Shrine e Ministro da Primeira vos e, principalmente, voltadas para a preservação da 
Oriente, da Ordem Amaranth, mães, pais, avós e Igreja Cristã. família, não haverá espaço para a curiosidade pelo 
responsáveis (tutores ou curadores) ou Meninas Era uma noite da primavera em 1922 quando Mr. uso das drogas, razão pela qual o vício, pelos menos, 
Arco-Íris, incluídas as de Maioridade. Sexson estava em reunião de estudos e observação em parte, será extirpado do seio familiar.

Cabe ressaltar que Aprendizes e Companheiros para DeMolays, no Capítulo n° 149 de McAlester Para tudo isso se tornar realidade, a Maçonaria 
Maçons delas não participam, a não ser que sejam Sul, da Ordem da Estrela do Oriente, ocasião em que não pode ficar em estado letárgico lembrando 
pais ou responsáveis reconhecidos na forma legal.fez um apelo sobre a necessidade da existência de somente do passado, tendo a obrigação de atuar no 

É obrigatório que, em uma Assembléia, exista um uma ordem para meninas, na qual ficassem estabele- presente e pensar no futuro. 
Conselho Consultivo constituído de, no máximo, 15 cidas algumas das verdades da maçonaria. Para a preservação das presentes e futuras 
membros, eleitos pela Loja Maçônica ou Ordem Imediatamente, a Ilustre Matrona, Mrs. Sara Church, gerações e, ainda, para realizar um trabalho de 
Patrocinadora, na sua maioria composta por Mestres disse: “precisamos começá-la, se tivermos alguém verdadeira emancipação social, precisa cuidar dos 
Maçons, membros da Estrela do Oriente e da Ordem para escrever a cerimônia de iniciação”. jovens que compõem a nossa sociedade.
Amaranth - se existentes - mães, pais, avós, responsá-Ele prontificou-se a escrever o ritual, elegendo o A disseminação ilícita e descontrolada da droga 
veis legais ou Garotas Arco-Íris, de maioridade. nome de “ORDEM DO ARCO-ÍRIS PARA pode levar à destruição moral e efetiva de toda a 

Além disso, as reuniões do Conselho Consultivo MENINAS”. sociedade, corroendo as suas bases e fulminando a 
não podem ser realizadas com número de membros Em 6 de abril de 1922, os graus foram conferidos sua estrutura.
inferior a sete (7).pela primeira vez a um grupo de 171 meninas, no O tráfico de drogas é a causa para variados crimes. 

Ao Conselho Consultivo incumbe eleger, dentre auditório do Templo do Rito Escocês, em McAlester, Pessoas matam por causa da disputa do ponto de 
seus membros, o Presidente e a Preceptora Mãe, Oklahoma, EUA. venda, sem contar que furtam e roubam para comprar 
sendo que à mesma cabe o aconselhamento e condu-A partir daquela data, as Assembléias da Ordem drogas. 
ção das Meninas, promovendo o elo entre os demais Internacional do Arco-Íris para Meninas passaram a Por isso é que a maçonaria tem o dever de traba-
membros do Conselho e as referidas garotas. ser instaladas por todo o mundo. lhar para um futuro melhor, sob pena de fracassar em 

Nenhum membro do Conselho deverá dar ordens Em primeiro lugar nos Estados Unidos da seu objetivo maior, que é a preservação da vida e o 
ou chamar a atenção de menina Arco-Íris, a não ser América, em que a Ordem do Arco-íris para Meninas aperfeiçoamento humano.
por intermédio da Mãe Preceptora.  se faz presente em vários Estados como: Alaska, Portanto, a Ordem Internacional do Arco-Íris para 

Ademais, ao Presidente do Conselho Consultivo, Alabama, Colorado, Mississipi, Missouri, New Meninas pode e muito contribuir para o bem da 
obrigatoriamente Mestre Maçom, incumbe presidir Jersey, Oklahoma (berço), Oregon, dentre outros. juventude, pois “uma garota arco-íris é como um 
as reuniões do Conselho, abrir o Templo e prepará-lo A partir daí, as Assembléias também passaram a diamante, reflete a beleza da vida”.
para o ingresso dos membros da Assembleia, bem ser instaladas em diversos países do mundo, como na 
como levar as informações e reivindicações à Loja ou Alemanha, Aruba, Austrália, Brasil, Bolívia, Canadá, 
Ordem Patrocinadora.Filipinas, Japão, Paraguai e outros.

Feita essa incursão sobre as Assembleias, o No Brasil, as Assembléias estão instaladas em 
conceito e origem da Ordem Internacional do Arco-Brasília, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e em 
íris para Meninas, deve ficar assente que referida São Paulo, sob a jurisdição de três Supremos 
Ordem pode ser utilizada pela Maçonaria para atingir Delegados da Ordem Internacional do Arco-Íris.  
um dos seus princípios basilares, qual seja, o de tornar A Delegacia de São Paulo tem o maior número de 
feliz a humanidade pela prática do bem, sem distinção Assembléias, sendo que a ela estão jurisdicionadas as 
de crença e raça, que nos dias atuais, torna-se indis-Assembléias do Distrito Federal e do Estado de 
pensável e urgente.Minas Gerais.

E essa urgência consubstancia-se na necessidade Em segundo lugar está o Estado do Paraná, onde o 
do combate às drogas, que grassa no meio da juventu-Supremo Delegado instalou Assembléias e expandiu 
de, causando-lhe prejuízos inestimáveis, não só na sua jurisdição para o Estado do Pará, Tocantins e para 
sua formação cultural e moral, como também para a fora do país, como no caso do Paraguai.
saúde. No Estado do Espírito Santo, são cinco 

É nesse ponto que está a relevância da Ordem Assembleias: 
Internacional do Arco-Íris para Meninas, entidade  Assembléia Primeira Luz n° 1, em Cariacica;
que, com seus ensinamentos, troca a ociosidade dos  Assembléia Plenitude das Cores, n° 2, em Vitória; 

*NEY BATISTA COUTINHO é Supremo jovens por uma vida útil e ativa em prol do ser  Assembléia Aurora Boreal, n° 3, em Vila Velha;
Deputado da Ordem Internacional do Arco-Íris humano, principalmente dos mais necessitados. Assembléia Flores das Acácias, n° 4, em 
para Meninas no Estado do Espírito Santo e para É uma Ordem que trabalha incessantemente pelo Linhares; 
o Brasil, M\ I , 33º e membro do Clube Shriners aperfeiçoamento espiritual e moral das meninas,  Assembléia Sol Poente, n° 5, em Venda Nova do 
do Estado do Espírito Santo.evitando ou procurando evitar que as mesmas sejam Imigrante.

dominadas ou destruídas pelas terríveis “cracolândi-A Assembléia de uma Ordem Internacional do 

\

Geral

*Irmão Ney Batista Coutinho
Seu objetivo e relevância social
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Tomou posse no oriente de 
Tel Aviv, Israel como novo 
Grão-Mestre da Grande Loja 
do Estado de Israel, o Irmão 
Nadim Mansour, que é árabe 
palestino, de religião cristã 
ortodoxa. Sua gestão será até o 
ano de 2013.

O novo Grão-Mestre 
nasceu em Haifa e se mudou 
para Acre aos cinco anos de 
idade, foi iniciado em 1971 na 

em dez idiomas: hebraico, Loja “Akko”, da qual seu pai 
á rabe ,  Ing lês ,  f r ancês ,  foi um dos fundadores, e em 
húngaro, romeno, turco, russo, 1980  tornou-se   Venerável.  
alemão e espanhol.Nadim Mansour é também 

A presença de um maçom grau 33 do Rito Escocês 
de origem árabe como Grão-Antigo e Aceito.
Mestre de uma Loja Maçônica Atualmente, a Grande Loja 
de judeus, demonstra que é de Israel tem cerca de 1.200 
possível a paz entre palestinos membros, praticantes de cinco 
e judeus. Fato este, já exercido diferentes religiões, distribuí-
na Grande Loja de Israel.dos em 56 lojas, e trabalhando 

Geral

Irmão  Nadim Mansour

om mais de 60 (sessenta) 
irmãos, foi iniciado no dia 
03 de agosto, no Hotel C

Guanabara, Rio de Janeiro-RJ, o 
Movimento de Integração dos 
Evangélicos Maçons.
O Movimento tem por objetivo, 
combater as perseguições ou 
discriminações que os Irmãos 
sofrem em suas Igrejas, famílias 
e entre amigos, por conta de 
mentiras absurdas disseminadas, 
i rresponsavelmente,  pelos 
inimigos da Ordem Maçônica.

Com diversos objetivos 
positivos, expostos após um 
culto nas dependências do Hotel, 
irmãos de mais de 10 (dez) 

Diversos testemunhos foram Mendes Viana, Venerável Mestre diferentes Igrejas Evangélicas 
dados do quão importante, da A\R L S  Estrela do Rio disseram um “basta” para toda a 
necessária e urgente se fazia tal Comprido-GOB/RJ dirigiu o recente história de ataques, 
iniciativa, ao que todos em culto, e o Ir\ Klaus Fins orientou orquestrados principalmente 
comunhão, entoaram o hino, que a reunião na qual foram traçadas através da internet. O Desejo dos 
demonstra tudo sobre a Ordem, metas e objetivos. No final, todos Irmãos evangélicos é apenas a 
cujo título é “Somos Um Pelos se confraternizaram em um possibilidade da convivência 
Laços do Amor”. almoço no próprio hotel.harmoniosa das condições de ser 

O Irmão Pr. Lindemberg evangélico e ser maçom.

\ \ \

A Fraternidade Feminina Jorge Luiz Soares, Secretário 
Acácia Vilavelhense realizou Es tadua l  das  En t idades  
no dia 13/09/2011, no espaço Paramaçônicas-ES, Leila 
social da Loja Maçônica Acácia Rocha Induzzi, Presidente da 
Vilavelhense, aula inaugural F r a t e r n i d a d e  F e m i n i n a  
dos cursos profissionalizantes Cruzeiro do Sul do Esp. Santo; 
de depilação corporal e Sebastião Carvalho Capdeville, 
manicure/pedicure para 30 Pres idente  do Conselho 
novas alunas matriculadas. Municipal de Assistência 

Pescadoras de sonhos e de Social de Vila Velha-ES, 
esperanças as Fraternas sob a contando sempre com o apoio 
coordenação de Marta Silva de várias  Fraternas,  do 
Vieira da Costa, Presidente da Venerável Mestre da Loja 
Fraternidade Feminina Acácia Maçônica Acácia Vilavelhense, 
Vilavelhense,  qualificam Adelias Vieira da Costa e de 
mulheres maiores de 18 anos de diversos cunhados.
idade, no projeto "UMA Este projeto está sendo 
OPORTUNIDADE PARA viabilizado mediante  parceria 
MUITAS". com a Fundação Educacional 

Prestigiaram este evento Antonio Dadalto – FEAD.

Dando continuidade ao 
projeto de promover Seminários 
e  t r a n s m i t i r  i n s t r u ç õ e s  
Ritualística aos Irmãos do GOB-
ES, a Secretaria de Orientação 
Ritualística, representada pelo 
Secretário da pasta, Ir\ Pasolini,  
realizou no dia 17 de setembro de 
2011, nas dependências da 
ARLS José Cupertino, Oriente 
de Afonso Cláudio-ES, um 
grande encontro, reunindo 
Irmãos do Núcleo Distrital 15, 
que compreende as  Lojas ARLS 
Fraternidade Itaranense, ARLS 
Irmão Manoel Alves Corrêa, 
ARLS José Cupertino.

A presença foi maciça. Se 
fizeram presentes diversos 
Irmãos das Lojas que compõe o 
Núcleo Distrital 15 como 

Irmão José Paulo que é o teóricas e práticas, do REAA aos também visitantes de outras 
Coordenador do Núcleo Distrital Aprendizes, Companheiros e Oficinas. 
15, onde agradeceu a presença de M e s t r e s ,  c o m o  t a m b é m  Eminente Irmão Américo 
todos os participantes e falou que Legislação Maçônica.Pereira da Rocha, Grão Mestre 
um dos objetivos do Núcleo é A Secretaria de Orientação Estadual; o Poderoso Irmão 
promover grupos de estudos, Ritualística  informa que está Naeme José de Sá, Grão Mestre 
com objetivo de padronizar os sempre disponível para levar Estadual Adjunto; o Poderoso 
procedimentos ritualísticos. ins t ruções  e  o r ien tações  Irmão Claudionor Araújo 

O Seminário teve início as r i t u a l í s t i c a s ,  a t r a v é s  d e  Caldas, Secretário Estadual de 
9:00 horas, sendo que todos os Seminários, Tempo de Estudos Relações Públicas e Maçônicas e 
participantes foram recebidos ou qualquer outro meio possível. o Ilustre Irmão José Olívio Grilo, 
com um delicioso café da manhã, Aos  interessados, favor entrar Juiz do Tribunal de Justiça 
preparado pelas cunhadas e em contato com o Irmão Pasolini Maçônica, prestigiaram o evento 
encerrou as 15:30 hs, com e-mail Pasolini@terra.com.br.com suas importantes presenças 
intervalo de 1 hora para o almoçoe apoio ao Irmão Pasolini. 

Dentro da programação, O evento foi aberto pelo 
foram ministradas instruções 

Por Marta S. Vieira da Costa

Estruturas Metálicas e
 Serralheria em Geral

Direção:
Ir\Amilton Rodrigues Gonçalves

Cel.: (27) 9904-4618

Tel.: (27) 3264-1978

Rua Professor Pio, 600 - Linhares-ES  CEP.:  29901-388



Outubro 20118

SUPER SEMINOVOS  CVC

a noite de 24 de 
setembro, aconte-Nceu no Clube Álva-

res Cabral o tradicional 
“Bai le da Primavera” 
realizado pela Loja Estrela 
de Camburi. 

A festa teve início às 22 
horas ao embalo da Banda 
Evidance que mais uma 
vez deu um show com 
músicas agradáveis e 
belas performances, foi até 
as 3h da manhã. Todos 
confraternizaram num 
clima de muita alegria.

 Além da presença 
mac i ça  dos  I rmãos ,  
também prestigiaram o 
evento o Grão-Mestre 
Américo Pereira da Rocha 
e o ex- Grão-Mestre 
C e c í l i o  A n d r a d e  d e  
Oliveira.

 A loja Estrela de 
Camburi agradece a todos 
pelo sucesso do evento 
que já se tornou um 
acontec imento  anua l  
marcante na Maçonaria 
Capixaba e promete mais 
alegria no próximo ano. 
Veja ao lado as fotos do 
evento.

O Venerável anterior  e atual, 
Gilberto Bourguignon Pratti  com suas esposas

Carlos Augusto da Motta Leal

O Sapientíssimo Alcy Ribeiro da Costa, o Presidente da 
IGES (Mamografia Express), Ruy Franklin e esposas

 O Primeiro Vigilante da da Estrela de Camburi, Mário 
Natali  e sua Família

O Eminente Grão-Mestre Américo Pereira da Rocha e o 
Grão-Mestre Honorário Cecílio Andrade de Oliveira

 Os Dep. Federal Apolônio Cometti e Hugo José da Silva 
sempre presentes nas reuniões da SAFL 

O Departamento Feminino da 
A R L S  A n t ô n i o  F i r m i n o  
Demuner,  Oriente de Rio 
Bananal-ES, estará promovendo 
no dia 22 de outubro, nas 
d e p e n d ê n c i a s  d o  C l u b e  
Recreativo de Rio Bananal, o 5º 
Baile dos Anos Dourados com a 
animação de Paulo Woop’s & 
Megabanda que estará tocando 
músicas das décadas de 60, 70 e 
80. Venda de mesas em Rio 
Bananal (27) 3265-1185 e em 
Linhares (27) 3371-3644


